ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11 / 2020 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Αριθμός Απόφασης: 129 / 2020.
Περίληψη

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος
Δήμου Βέροιας, έτους 2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις 29 Απριλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη
και ώρες από 09:00 έως 10:00, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία 27-04-2020 γραπτή
πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν
παρόντα 9 μέλη.
Παρόντες
Απόντες
--------------------1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος
9. Α. Λαζαρίδης
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το από 27-04-2020 εισηγητικό του σημείωμα, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών, που έχει ως εξής:
«Α) Με το από 2-04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας και κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της ανωτέρω Δ/νσης και της
Υπηρεσίας Πρασίνου λόγω αυξημένων αναγκών, προκύπτει η ανάγκη αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού με την ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) του ΚΑ:20.7135.010
με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό 17.800,00€, 2) του
ΚΑ:20.7135.011 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Μακεδονίδος» και ποσό
17.800,00€, 3) του ΚΑ:20.7135.012 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.
Βεργίνας» και ποσό 18.600,00€, 4) του ΚΑ:20.7135.014 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων
και μηχανημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας» και ποσό 6.000,00€, 5) του
ΚΑ:35.6662.001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και
παιδικών χαρών Δ.Ε Βέροιας» και ποσό 7.000,00€, 6) του ΚΑ:35.6662.003 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών λοιπών
δημοτικών ενοτήτων» και ποσό 4.000,00€, 7) του ΚΑ:35.6692.001 με τίτλο «Προμήθεια
σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» και ποσό 6.000,00€, 8) του ΚΑ:35.7131.001 με τίτλο
«Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία πρασίνου» και ποσό 4.000,00€,
9) του ΚΑ:35.7131.004 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών
Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό 14.800,00€, 10) του ΚΑ:35.7131.005 με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος» και ποσό 14.800,00€, 11) του
ΚΑ:35.7131.006 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε.

Βεργίνας» και ποσό 14.800,00€, 12) του ΚΑ:35.7131.007 με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου» και ποσό 14.800,00€ και 13)
του ΚΑ:35.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια ποτιστρών» με ποσό 9.000,00€.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό των 149.400,00€ θα προέλθει από το αποθεματικό.
Β) Με την αρ.πρ.18209/ 13-03-2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η
κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της
Χώρας προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Με την ανωτέρω απόφαση κατανέμεται στο Δήμο Βέροιας ποσό 60.000,00€ για
προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και
λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανάγκη απολύμανσης των σχολικών μονάδων του
νομικού προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας» θα του αποδοθεί μέρος του ανωτέρω ποσού αξίας 5.000,00€.
Γ) Με την αρ.πρ.24891/ 16-04-2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η
κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της
Χώρας προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων.
Με την ανωτέρω απόφαση κατανέμεται στο Δήμο Βέροιας ποσό 7.500,00€ προκειμένου να
καλυφθούν ανάγκες, αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19. Επομένως, προκύπτει ανάγκη αποδοχής της ανωτέρω επιχορήγησης και
δημιουργίας νέου ΚΑ στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους
2020.
Δ) Με το αρ.πρ. 30/ 24-04-2020 τεκμηριωμένο αίτημα της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, με το οποίο γνωστοποιεί στο Δήμο την
αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών της δαπανών, προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης του
προϋπολογισμού προκειμένου να επιχορηγηθεί εκτάκτως η ανωτέρω σχολική επιτροπή με
το ποσό των 20.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Ε) Με την υλοποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους παρατηρήθηκε Κ.Α.
μισθοδοσίας, του οποίου η πίστωση δεν επαρκεί μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής
περιόδου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η ενίσχυσή του. Η πίστωση που χρειάζεται
ενίσχυση είναι στον ΚΑ:00.6126.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων
παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς» και ποσό 30.000,00€ και θα προέλθει
από το αποθεματικό του Δήμου.
ΣΤ) Με το από 10-04-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
γνωστοποιείται η ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού με την ενίσχυση της
πίστωσης με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού συμβούλου για το έργο ""Ολοκλήρωση
κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου"» με το ποσό των 1.445,22€. Η ανωτέρω ενίσχυση
κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνει επέκταση της σύμβασης και το ποσό της θα
προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου.
Ζ) Με το από 14-04-2020 υπηρεσιακό της σημείωμα η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
αιτείται της ενίσχυσης της πίστωσης με τίτλο «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου
διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας» με το ποσό των 2.727,73€ λόγω του ότι μετά
την έγκριση του 1ου τροποποιητικού πίνακα της μελέτης επέρχεται αύξηση της αρχικής
σύμβασης. Το ποσό της ενίσχυσης θα προέλθει από το αποθεματικό του Δήμου.
Η) Με το από 22-04-2020 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης,
Κτηματολογίου & Περιουσίας αιτείται της αναμόρφωσης προϋπολογισμού με την
ενίσχυση της πίστωσης με τίτλο «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής
Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 της
πόλης Βέροιας» με το ποσό των 8.228,00,00€. Το ποσό για την ανωτέρω ενίσχυση θα
προέλθει από την ισόποση μείωση της πίστωσης με ΚΑ: 40.7413.005 με τίτλο «Πράξη
εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου» από Ίδια

Έσοδα.
Θ) Με το από 23-04-2020 υπηρεσιακό σημείωμά της η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης,
Κτηματολογίου & Περιουσίας ενημερώνει ότι: Με την 120/2018 απόφαση, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας ενέκρινε την κίνηση διαδικασίας διερεύνησης, από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για τη δυνατότητα χωροθέτησης νέου κοιμητηρίου σε
τμήμα του υπ’ αριθ. 1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πατρίδας, έκτασης
90.000 τ.μ., ιδιοκτησίας Δήμου Βέροιας. Για την ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος
κοιμητηρίου καθώς και για την έγκριση ή επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου πλησίον
αυτού, ο ενδιαφερόμενος 0ΤΑ ή η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
στην περίπτωση που η διαδικασία κινείται από αυτήν, υποβάλλει στο νομαρχιακό
συμβούλιο πλήρη φάκελο. Σύμφωνα με την 26882/5769/1998 (ΦΕΚ838Δ) ΚΥΑ, για την
ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος κοιμητηρίου πρέπει να συνταχθεί υδρογεωλογική
μελέτη, γεωλογική μελέτη, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τοπικό ρυμοτομικό και
συγκοινωνιακή μελέτη. Σε συνέχεια των ανωτέρω προκύπτει ανάγκη αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2020 προκειμένου να προβλεφθεί πίστωση
ποσού 15.000,00€, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Σύνταξη φακέλου δημόσιας σύμβασης
για την έγκριση χωροθέτησης και την ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του
υπ’ αριθ. 1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πατρίδας». Το ανωτέρω ποσό
θα προέλθει από την ισόποση μείωση του ΚΑ:40.7421.001 με τίτλο «Αποζημιώσεις λόγω
ρυμοτομίας» από Ίδια Έσοδα.
Ι) Με το από 24-04-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
γνωστοποιείται η ανάγκη τροποποίησης του προϋπολογισμού με τη δημιουργία δύο νέων
πιστώσεων μελετών ως εξής: 1) «Συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης του
διατηρητέου, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., κτηρίου (Κέντρο Νεότητας - Πολιτισμού Ευθυμίου και
Κορνηλίας Καραναστάση) επί της οδού Βερμίου 11 (Ο.Τ. 156) » με ποσό 5.000,00€ από
Ίδια Έσοδα και 2) «Μελέτη μεταλλικού στεγάστρου γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίας
Μαρίνας» με πόσο 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα από το αποθεματικό του Δήμου.
ΙΑ) Με την αρ.πρ. 20210/ 27-03-2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών
κατανεμήθηκε στο Δήμο Βέροιας ποσό 20.000,00€ για προμήθειες υλικών καθώς και
λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σε
οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά. Προκειμένου να προμηθευτεί ο Δήμος και να
κατανείμει αναλώσιμα υλικά (μάσκες, γάντια κλπ) στου οικισμούς και καταυλισμούς
ΡΟΜΑ πρέπει να γίνει μεταφορά ποσού 10.000,00€ από την πίστωση με ΚΑ: 64.7135.007
και τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού» και να δημιουργηθεί
νέα πίστωση με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την αντιμετώπιση της
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορονοϊού» και χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
Ύστερα από τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Β.Δ. 175/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τ.Α') και του αριθμ. 28376/18-07-2012 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.
παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την εισήγηση ή μη προς το
Δημοτικό Συμβούλιο της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού & του Ετησίου
Προγράμματος Δράσης έτους 2020 του Δήμου, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 149.400,00€ και ενισχύει τους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) τον
ΚΑ:20.7135.010 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό
17.800,00€, 2) τον ΚΑ:20.7135.011 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.
Μακεδονίδος» και ποσό 17.800,00€, 3) τον ΚΑ:20.7135.012 με τίτλο «Προμήθεια κάδων
απορριμμάτων Δ.Ε. Βεργίνας» και ποσό 18.600,00€, 4) τον ΚΑ:20.7135.014 με τίτλο
«Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας» και ποσό
6.000,00€, 5) τον ΚΑ:35.6662.001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων

άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε Βέροιας» και ποσό 7.000,00€, 6) τον
ΚΑ:35.6662.003 με τίτλο «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και
παιδικών χαρών λοιπών δημοτικών ενοτήτων» και ποσό 4.000,00€, 7) τον ΚΑ:35.6692.001
με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» και ποσό 6.000,00€, 8) τον
ΚΑ:35.7131.001 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία
πρασίνου» και ποσό 4.000,00€, 9) του ΚΑ:35.7131.004 με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά» και ποσό 14.800,00€, 10) τον
ΚΑ:35.7131.005 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε.
Μακεδονίδος» και ποσό 14.800,00€, 11) τον ΚΑ:35.7131.006 με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Βεργίνας» και ποσό 14.800,00€, 12) τον
ΚΑ:35.7131.007 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε.
Απ.Παύλου» και ποσό 14.800,00€ και 13) τον ΚΑ:35.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια
ποτιστρών» και ποσό 9.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 5.000,00€ από τον ΚΑ:64.6279.001 με τίτλο «Απολύμανση
δημοτικών κτιρίων στα πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού» και
δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.6711.002 με τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές στα
πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού» και χρηματοδότηση
ΥΠ.ΕΣ.
Γ) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 7.500,00€ σε εκτέλεση της αρ.πρ.
24891/16-04-2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών:
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1219.003, τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των
αδέσποτων μικρών ζώων» και ποσό 7.500,00€ και
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέροντας μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου με
ΚΑ:90.9111.001 το ανωτέρω ποσό, δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση, ως εξής:
ΚΑ:64.6699.001 με τίτλο «Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα» με ποσό 7.500,00€ και
χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 20.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6711.001
και τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 30.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6126.001
και τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε
αιρετούς» από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 1.445.22€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.7323.028
και τίτλο "Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού συμβούλου για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής
γέφυρας Αφών Κούσιου»" από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 2.727,73€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.7411.047
και τίτλο «Μελέτη βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της
Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων:
α) Μεταφέρει στο Αποθεματικό ποσό 8.228,00€ από την πίστωση με ΚΑ: 40.7413.005
με τίτλο «Πράξη εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού
Μακροχωρίου» από Ίδια Έσοδα και
β) Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει το ανωτέρω ποσό και ενισχύει ισόποσα την πίστωση
με ΚΑ:40.7413.003 και τίτλο «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής
Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 της
πόλης Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.
Θ) Στο σκέλος των εξόδων:

α) Μεταφέρει στο Αποθεματικό ποσό 15.000,00€ από την πίστωση με ΚΑ:40.7421.001
με τίτλο «Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας» από Ίδια Έσοδα και
β) Μέσω Αποθεματικού μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 15.000,00€ και δημιουργεί νέα
ισόποση πίστωση υπηρεσίας με ΚΑ:40.6117.002 και τίτλο «Σύνταξη φακέλου δημόσιας
σύμβασης για την έγκριση χωροθέτησης και την ίδρυσης του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε
τμήμα του αριθμ. 1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πατρίδας» από Ίδια
Έσοδα.
Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο του Δήμου με
ΚΑ:90.9111.001 ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1)
ΚΑ:30.7411.040 με τίτλο «Συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου, από
το ΥΠ.ΠΟ.Α., κτηρίου (Κέντρο Νεότητας-Πολιτισμού Ευθυμίου και Κορνηλίας
Καραναστάση) επί της οδού Βερμίου 11 (Ο.Τ. 156)» και ποσό 5.000,00€ και 2)
ΚΑ:15.7412.001 με τίτλο «Μελέτη μεταλλικού στεγάστρου γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίας
Μαρίνας» και ποσό 5.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου από την
πίστωση με ΚΑ:64.7135.007 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού» ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με ΚΑ:64.6699.001
και τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού» και
χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το Αποθεματικό Κεφάλαιο με ΚΑ:90.9111.001
διαμορφώνεται στο ποσό των 121.662,48€.
Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.»
Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση;
Μέλη: Ναι.
Ο Κ.Τροχόπουλος απείχε από την ψηφοφορία του θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 27-04-2020 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου
Οικονομικών.
2. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ.
2/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 664/5-2-2020
απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης.
3. Την ανάγκη Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας έτους 2020.
4. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23.07.2013) όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 και από τις παρ. 1α & 1β του άρθρου
12 του Ν.4623/2019, της ΚΥΑ οικ. 38347/25-07-2017 (ΦΕΚ 3086/Β΄/27.07.2018),
καθώς και την αριθμ. 108/72349/16-10-2019 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., της αριθμ. ΚΥΑ
οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/Β΄/29.07.2019) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020-τροποποίηση της 7028/2004
(ΦΕΚ 253Β΄) απόφασης», του αριθμ. 28376/18-07-2012 εγγράφου ΥΠ.ΕΣ. και του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/2019.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας :
Ι) Την Αναμόρφωση (5η) του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, ως εξής:
Α) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφαλαίο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 149.400,00€ και ενισχύει τους παρακάτω Κ.Α., ως εξής: 1) Τον ΚΑ:20.7135.010 με
τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά» με ποσό 17.800,00€, 2) Τον

ΚΑ:20.7135.011 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Μακεδονίδος» με ποσό
17.800,00€, 3) Τον ΚΑ:20.7135.012 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε.
Βεργίνας» με ποσό 18.600,00€, 4) Τον ΚΑ:20.7135.014 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων
και μηχανημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας» με ποσό 6.000,00€, 5) Τον
ΚΑ:35.6662.001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και
παιδικών χαρών Δ.Ε Βέροιας» με ποσό 7.000,00€, 6) Τον ΚΑ:35.6662.003 με τίτλο
«Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών λοιπών
δημοτικών ενοτήτων» με ποσό 4.000,00€, 7) Τον ΚΑ:35.6692.001 με τίτλο «Προμήθεια
σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» με ποσό 6.000,00€, 8) Τον ΚΑ:35.7131.001 με τίτλο
«Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία πρασίνου» με ποσό 4.000,00€,
9) Τον ΚΑ:35.7131.004 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών
Δ.Ε. Δοβρά» με ποσό 14.800,00€, 10) Τον ΚΑ:35.7131.005 με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος» με ποσό 14.800,00€, 11) Τον
ΚΑ:35.7131.006 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε.
Βεργίνας» με ποσό 14.800,00€, 12) Τον ΚΑ:35.7131.007 με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου» με ποσό 14.800,00€ και 13) Τον
ΚΑ:35.7135.002 με τίτλο «Προμήθεια ποτιστρών» με ποσό 9.000,00€ από Ίδια Έσοδα.
Β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001
ποσό 5.000,00€ από τον ΚΑ:64.6279.001 με τίτλο «Απολύμανση δημοτικών κτιρίων στα
πλαίσια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού» και δημιουργεί νέα
πίστωση με ΚΑ:00.6711.002 με τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές στα πλαίσια λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού» και χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
Γ) Αποδέχεται την επιχορήγηση συνολικού ποσού 7.500,00€ σε εκτέλεση της αρ.πρ.
24891/16-04-2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και:
α) Στο σκέλος των εσόδων δημιουργεί νέα πίστωση με ΚΑ:00.1219.003, τίτλο
«Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των
αδέσποτων μικρών ζώων» και ποσό 7.500,00€.
β) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει το ανωτέρω ποσό μέσω Αποθεματικού Κεφάλαιο
ΚΑ:90.9111.001 και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση στον ΚΑ:64.6699.001 με τίτλο
«Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα» με ποσό 7.500,00€ και χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
Δ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 20.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6711.001 και τίτλο
«Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» από Ίδια Έσοδα.
Ε) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 30.000,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:00.6126.001 και τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς»
από Ίδια Έσοδα.
ΣΤ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 1.445.22€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.7323.028 και τίτλο "Παροχή
υπηρεσίας Τεχνικού συμβούλου για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών
Κούσιου»" από Ίδια Έσοδα.
Ζ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 2.727,73€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με ΚΑ:30.7411.047 και τίτλο «Μελέτη
βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας» από Ίδια
Έσοδα.
Η) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει την πίστωση του ΚΑ:40.7413.005 με τίτλο «Πράξη
εφαρμογής τμήματος πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Μακροχωρίου» κατά το
ποσό των 8.228,00€ από Ίδια Έσοδα και μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001
μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 8.228,00€ και ενισχύει ισόποσα την πίστωση με
ΚΑ:40.7413.003 και τίτλο «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής
Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 της
πόλης Βέροιας» από Ίδια Έσοδα.

Θ) Στο σκέλος των εξόδων μειώνει την πίστωση του ΚΑ:40.7421.001 με τίτλο
«Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας» κατά το ποσό των 15.000,00€ και μέσω Αποθεματικού
Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001 μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 15.000,00€ και δημιουργεί
νέα ισόποση πίστωση υπηρεσίας με ΚΑ:40.6117.002 και τίτλο «Σύνταξη φακέλου
δημόσιας σύμβασης για την έγκριση χωροθέτησης και την ίδρυσης του νέου κοιμητηρίου
Βέροιας σε τμήμα του αριθμ. 1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πατρίδας»
από Ίδια Έσοδα.
Ι) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει από το Αποθεματικό Κεφάλαιο ΚΑ:90.9111.001
ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί δύο νέες πιστώσεις, ως εξής: 1) ΚΑ:30.7411.040 με τίτλο
«Συμπλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου, από το ΥΠ.ΠΟ.Α., κτιρίου
(Κέντρο Νεότητας-Πολιτισμού Ευθυμίου και Κορνηλίας Καραναστάση) επί της οδού
Βερμίου 11 (Ο.Τ. 156)» και ποσό 5.000,00€ και 2) ΚΑ:15.7412.001 με τίτλο «Μελέτη
μεταλλικού στεγάστρου γηπέδου ποδοσφαίρου Αγίας Μαρίνας» και ποσό 5.000,00€ από
Ίδια Έσοδα.
ΙΑ) Στο σκέλος των εξόδων μεταφέρει μέσω Αποθεματικού Κεφαλαίου ΚΑ:90.9111.001
από την πίστωση με ΚΑ:64.7135.007 και τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση
της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης
του κορωνοϊού» ποσό 10.000,00€ και δημιουργεί νέα ισόποση πίστωση με
ΚΑ:64.6699.001 και τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για την αντιμετώπιση της
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού» και χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.
ΙΙ) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 129 / 2020.
.................................................................………………………...………………………...............................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση,
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 30-04-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘ ΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕ ΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση
: Μητροπόλεως 46
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος
ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο : 2331350568
FAX
: 2331350515
e-mail : nikopoulos@veria.gr

Βέροια

-2020

Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 129/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΣΧΕΤ.:
Περίληψη απόφασης

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους
2020.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 129/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
Κοινοποίηση
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ΣΤ
Β/4
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Β/2β

